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Betreft: Verzoekschrift 0673/2012, ingediend door Armelle de Coulihac-Mazerieux 
(Franse nationaliteit), namens de vereniging "Vivre à la Défense", over de 
schending van de Franse wetgeving inzake sociale 
huisvestingsmaatschappijen door het bedrijf LOGIS-TRANSPORTS

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens de bepalingen inzake sociale huisvesting in Frankrijk, waarin bepaalde afwijkingen 
op wettelijke verplichtingen zijn opgenomen, moeten sociale huisvestingsmaatschappijen 
woningen verschaffen tegen gematigde huurprijzen aan burgers die aan bepaalde criteria 
voldoen. Indienster beweert dat de sociale huisvestingsmaatschappij LOGIS-TRANSPORTS 
sinds 2001 haar maatschappelijk doel heeft ontdoken en commerciële vastgoedtransacties met 
speculatieve doeleinden is aangegaan, waarbij zelfs een Russische zakenpartner betrokken 
was die een dubieuze rol zou hebben gespeeld. Te goeder trouw zijnde huurders werden uit 
hun sociale woning gezet teneinde commerciële en speculatieve doeleinden te kunnen 
nastreven. Uiteindelijk werden de gebouwen afgebroken om plaats te maken voor een nieuw 
project in de wijk La Défense. De Franse staat heeft dit project erkend als van nationaal 
belang en heeft de sociale huisvestingsmaatschappij niet vervolgd. Integendeel, overheden op 
alle niveaus, met inbegrip van de rechtbanken, zijn eerder inschikkelijk geweest.

Om een verband met het gemeenschapsrecht aan te tonen wijst indienster op de voor sociale 
huisvestingsmaatschappijen geldende bijzondere bepalingen inzake aanbestedingen en 
staatssteun.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Indienster, die de vereniging "Vivre à la Défense" vertegenwoordigt (een vereniging van 
bewoners uit de Parijse wijk La Défense), heeft op 20 april 2012 bij de Commissie een klacht 
ingediend betreffende de vermeende schending van de EU-wetgeving door het bedrijf Logis-
Transports. Deze naamloze vennootschap voor sociale woningen is volgens indienster door de 
Franse staat belast met een taak van openbare dienstverlening voor sociale woningen en heeft 
daarom recht op staatssteun in de vorm van een vergoeding voor de openbare dienst, in 
afwijking van het principiële verbod op staatssteun.  

Indienster bevestigt dat, in het kader van de realisatie van een bouwproject in de wijk La 
Défense, dit bedrijf zich heeft ingelaten met speculatieve activiteiten die geen verband houden 
met zijn taak van openbare dienstverlening en zijn maatschappelijk doel. Indienster meent dat 
in dergelijke omstandigheden het bedrijf zich niet langer mag beroepen op de bijzondere 
bepalingen inzake staatssteun en dat alle overheidssteun die het zou hebben ontvangen in de 
vorm van een vergoeding voor de openbare dienst, onverenigbaar met de interne markt moet 
worden verklaard.

Opmerkingen van de Commissie

De diensten van de Commissie hebben de klacht onderzocht en hebben op 27 juni 2012 en 17 
oktober 2012 in twee brieven aan indienster geantwoord. 

In hun antwoord hebben de diensten van de Commissie aan indienster meegedeeld dat het aan 
de nationale rechter staat om na te gaan of de activiteiten van het bedrijf Logis-Transports in 
strijd zijn met zijn doel, en meer in het algemeen met de Franse wetgeving en dat de diensten 
van de Commissie enkel toezicht houden op de naleving van het Europese mededingingsrecht. 

Het feit dat het bedrijf Logis-Transports zich heeft ingelaten met speculatieve activiteiten die 
geen verband houden met zijn taak van openbare dienstverlening vormt op zich echter geen 
schending van de Europese regels inzake staatssteun voor diensten van algemeen economisch 
belang. Volgens de EU-wetgeving mag een bedrijf dat belast is met een taak van openbare 
dienstverlening namelijk commerciële activiteiten uitvoeren die niet tot zijn taak behoren, 
zonder dat dit de mogelijkheid uitsluit voor dat bedrijf om steun te krijgen voor de uitvoering 
van zijn taak van openbare dienstverlening. 

Er is slechts sprake van een vermeende schending van de regels inzake staatssteun indien kan 
worden aangetoond dat het bedrijf Logis-Transports voor zijn taak van openbare 
diensverlening te veel staatssteun heeft ontvangen in verhouding met de nettokosten van deze 
taak (hierbij wordt rekening gehouden met een redelijke winst), of dat er voor de activiteiten 
van het bedrijf Logis-Transports, die volgens indienster geen verband houden met zijn taak 
van openbare dienstverlening, overheidssteun werd verstrekt die niet door de Commissie werd 
goedgekeurd. Hoewel de diensten van de Commissie indienster de mogelijkheid hebben 
geboden om haar klacht aan te vullen, heeft zij geen bewijsmateriaal verstrekt dat erop zou 
kunnen wijzen dat er voor de activiteiten in kwestie enige steun werd verstrekt. 

Conclusie
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De diensten van de Commissie menen dat de aanklacht van indienster betreffende de 
vermeende schending door het bedrijf Logis-Transports van zijn maatschappelijk doel moet 
worden onderzocht door de nationale rechter en dat er tot nu toe geen schending van de 
Europese regels inzake staatssteun kon worden vastgesteld, aangezien niet kon worden 
aangetoond dat het bedrijf in kwestie overheidssteun heeft ontvangen voor de activiteiten die 
verband houden met zijn taak van openbare dienstverlening.

Bijgevolg heeft de Commissie, zoals indienster werd meegedeeld, besloten geen verdere 
stappen te ondernemen in deze zaak.


